
CERTIFICADO

Em até 5 dias após o evento, o participante receberá uma
notificação para baixar no e-mail cadastrado na aquisição do
ingresso. Favor checar a caixa de entrada e de SPAM. Não nos
responsabilizamos por eventuais erros de digitação pois o
certificado é emitido e enviado de acordo com os dados
informados.

Agradecemos a compreensão.



Visitas? Quando?
MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTINUADA 

DURANTE A COVID-19 NAS ILPI



Ações Brasil
Motivos da menor 

Letalidade

BrasilCanadá

ÓBITOS

85%

ÓBITOS

19,4%

✔Suspensão de Visitas

CENÁRIOS E AÇÕES COVID-19 EM ILPI

✔Uso de EPI

✔Capacitação de Colaboradores

Referência dos dados Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence - Canadá: 01/06/2020

Brasil: 15/09/2020 Ministério Públicos dos Estados - Wachholz PA, Moreira VG, Oliveira D, Watanabe HAW, Villas Boas PJF. Ocorrência de

infecção e mortalidade - por COVID-19 para idosos no Brasil DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1032



Nota Técnica
05 de março de 2020

- ANVISA - Estatuto da 
Pessoa Idosa

Estados e Municípios

- Ministério Público
- Assistência Social

Documentos Sanitários

Como estamos? 
Aspectos Legais



Profissionais

Gestão
Saúde mental

Familiares

Saúde mental e 
emocional

Aspectos sociofamiliares

Residentes

Saúde física, mental e 
emocional

Funcionalidades

Impactos da Pandemia



Do que 
Precisamos?

Informações baseadas em evidências 

são a melhor vacina contra os boatos e a 
desinformação!!

https://www.paho.org/pt/covid-19-materiais-comunicacao#mascaraas

https://www.paho.org/pt/covid-19-materiais-comunicacao#mascaraas


A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS

● Uso de máscaras

● Higienização das mãos

● Distanciamento social 



POR 
QUE
EU 
NÃO...

Uso a máscara da forma certa?

Lavo as mãos sempre?

Mantenho o distanciamento social?



POR QUE seguir os protocolos?

✔São medidas formais preventivas para 

manutenção da saúde

✔São medidas formais para impedir a 

transmissão da COVID-19

✔Colaboram para reduzir o risco de um colapso 

na saúde e 

✔Evitam um número elevado de mortes 
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TRANSMISSÃO

SEMPRE BOM LEMBRAR



POR QUE manter uma distância segura?

✔Garante nossa proteção durante a pandemia, mas se 

possível fique em casa

✔O coronavírus é transmitido rapidamente quando há 

aglomeração de pessoas

✔O vírus pode estar presente em gotículas vindas do 

espirro, fala ou tosse de outra pessoa e pode nos 

contaminar

2,0 Metros



POR QUE usar máscaras?

✔Evita o risco de me infectar

✔Garante uma barreira física à 

entrada do vírus no nariz e na 

boca

✔Protege a mim e aos demais
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POR QUE lavar as mãos?

✔Posso ter tocado em algum 

local contaminado

✔Diminui em 40% o risco de 

contrair doenças

✔São a parte do corpo que 

mais tem contato entre uma 

pessoa e outra.
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Por que usar álcool a 70%?
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✔Seu uso por 20 segundos é

eficaz como água e sabão

✔Tem ação anti-microbiana

que elimina o vírus

✔É uma forma de evitar que o

vírus se espalhe



POR QUE limpar as superfícies de contato?
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✔O vírus pode sobreviver por dias em algumas
superfícies

✔Elas podem ser facilmente limpas com
desinfetantes domésticos comuns, que matam
o vírus



POR QUE medir a temperatura?

✔A febre pode ser um sinal de 
que eu esteja contaminado e 
devo procurar um serviço de 
saúde

✔Os sintomas mais comuns da 
COVID-19 são febre, cansaço 
e tosse seca

✔Devo seguir as 
recomendações médicas
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POR QUE proteger os mais velhos?
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✔Podem ter doenças crônicas como: do coração,
do pulmão, hipertensão, diabetes, câncer,
derrame e outras

✔Adultos com 60 anos ou mais são as pessoas
com maior risco para evoluir com as formas
graves da doença da COVID-19

✔Os adultos acima de 80 anos têm uma
probabilidade cinco vezes maior de morrer pela
infecção.



RESPEITAR AS REGRAS TÊM 
CONSEQUÊNCIAS

Salvar vidas: a sua e a do outro!
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PADRÃO OURO DE CONTATO: 
POR QUE A “VISITA” VIRTUAL  É 
CONSIDERADA  MAIS SEGURA?

✔Não há risco de contágio, desde que cumpridas as 

normas de higienização dos objetos

✔Permite o contato frequente entre as pessoas

✔Favorece a participação nas atividades do dia a dia

DISTANTES FISICAMENTE,

PRESENTES AFETIVAMENTE.



Inclusão Digital: Equipe e Residentes

Pesquisas, jogos 

online, músicas...



O impacto do uso da Internet nas funções 
cerebrais de pessoas 60+

Navegar pela Internet demanda um conjunto de habilidades
cognitivas e motoras essenciais para manter um cérebro saudável.

A interação com os dispositivos tecnológicos estimula a percepção
visual, a habilidade motora, a memória, a atenção e o processamento
de informações.



CAMINHOS SUGERIDOS PARA A 

CONVIVÊNCIA COM REDE SOCIOFAMILIAR 

DAS PESSOAS IDOSAS
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POSSIBILIDADES DE PRÁTICAS INCENTIVADORAS 
PARA MANUTENÇÃO DE ENCONTROS E 

ATIVIDADES REMOTAS NAS ILPI - PADRÃO OURO

▪ COMUNIDADE VOLUNTÁRIA DE  ILPI

▪ Projeto Pede que eu canto, do grupo Cantareiros/RJ

▪ Projeto Flor Generosa/RJ

▪ Projeto Intergeracional de Geração Para Geração/RJ

▪ Projeto Uma carta para você/RJ/SC

▪ Shows, filmes e serenatas virtuais

▪ Cultos, missas pela televisão ou youtube



Critérios relacionados à ILPI:

Infraestrutura física:

❖ Permite distanciamento de 2m entre o visitante e a
pessoa idosa?

❖ Permite utilização de barreira física de vidro?

❖ Possibilita a visita do tipo drive-thru?

❖ Capacitação dos profissionais e dos familiares?

❖ Supervisão da visita para garantir o cumprimento
das orientações?

❖ Revisão de todos os protocolos internos para
adaptação de documentos sugeridos para essa
atividade?
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Visitas?

Quando?



Contexto epidemiológico do município

❖ Consulta e respeito aos documentos oficiais
orientadores nas esferas municipais, estaduais e
federal balizadores da realização de visitas
presenciais;

❖ Salvo liberação oficial, as visitas presenciais
permanecem restritas a situações excepcionais,
somente quando:

❖ Devidamente autorizadas pelas autoridades

sanitárias locais e

❖ Discutidas com o Ministério Público de cada

comarca .

25

Visitas?

Quando?



Medidas de prevenção para 
possíveis visitas presenciais

Casos excepcionais
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PLANEJAMENTO PARA A VISITA

Acesse o site da Frente Nacional e baixe a cartilha 

Orientações para  Manejo de Visitas - ILPI

Contém todos os links para baixar gratuitamente os 

documentos.

www.frentenacionalilpi.com.br/arquivos



PASSO 1 - Orientações para a equipe técnica

PASSO 2 – Orientações para os residentes

PASSO 3 – Orientações para os visitadores  
(familiar ou amigo)
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TRIAGEM E MONITORAMENTO DOS VISITANTES

PASSO 
A PASSO

ACORDO DE                              
CO RESPONSABILIDADE

QUESTIONÁRIO 
PARA 

AGENDAMENTO 
DA VISITA

AVALIAÇÃO NO 
DIA DA VISITA

MONITORAMENTO 
FAMILIAR APÓS A

VISITA

Baixe no site: www.frentenacionalilpi.com.br/arquivos
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Documentos protetivos para triagem e 
monitoramento das visitas

Página 15 da Cartilha



ACORDO DE                             
CO RESPONSABILIDADE



QUESTIONÁRIO 
PARA 

AGENDAMENTO 
DA VISITA



AVALIAÇÃO NO 
DIA DA VISITA



MONITORAMENTO 
FAMILIAR APÓS A

VISITA



POSSIBILIDADES  DE VISITAS  PRESENCIAIS EM 
CASOS  EXCEPCIONAIS

MODALIDADE II

Na parte 
externa da ILPI

MODALIDADE I

No portão da  
ILPI

MODALIDADE III

Na parte interna 
da ILPI 
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MODALIDADE  I-Portão da ILPI
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Romeu e JulietaDrive thru



MODALIDADE  II
Área externa
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MODALIDADE  III

VISITA COM ACESSO À ÁREA 

INTERNA DA INSTITUIÇÃO



❑ Todo visitante deverá usar máscara facial;

❑ Um colaborador verificará a temperatura corporal do
visitante e questionará sobre a presença de sintomas
respiratórios (coriza, febre, tosse, …);.

❑ A visita não será permitida para visitantes com
qualquer sintoma respiratório ou que tiveram contato
prévio com pessoas com suspeita ou com COVID-19
confirmada; Não será permitido que tenham contato
próximo com os residentes.

Chegada do visitante na ILPI



❑ O visitante deverá realizar a higienização das mãos
com água e sabão ou álcool à 70%.

❑ A instituição deverá disponibilizar um local específico
com pia e materiais para que essa limpeza ocorra ou
um dispenser de álcool.

❑ Atentar para que não haja aglomeração de visitantes
durante a realização desse cuidado;

❑ Após higienizar as mãos, o visitante deverá trocar a
máscara em uso por uma máscara cirúrgica.

Cuidados do visitante - antes de entrar na 
parte interna da instituição



❑ Além da máscara cirúrgica, recomenda-se o uso de
luvas descartáveis, que deverão, preferencialmente,
ser disponibilizadas pelas instituição;

❑ O visitante deverá ser orientado sobre a importância
do uso correto dos EPIs, do distanciamento mínimo de
segurança e da ausência de contato físico com a
pessoa idosa;

❑ Caso o visitante queira deixar algum pertence para o
residente, o funcionário da instituição deve recolher o
material para a desinfecção e, posteriormente,
entregá-lo à pessoa idosa.

Cuidados do visitante - antes de entrar na 
parte interna da instituição



❑ Durante o encontro, o residente também deverá estar
com a máscara cirúrgica;

❑ Um funcionário estará presente para supervisionar o
visitante e o residente no cumprimento das regras de
distanciamento físico e utilização dos EPIs, além de
atentar para aspectos emocionais;

❑ A visita deverá ocorrer em ambiente bem arejado e
durar no máximo 15 minutos;

❑ Ao final, o local e o mobiliário serão higienizados
conforme as recomendações sanitárias vigentes.

Visita propriamente dita



❑ Ao sair do quarto do residente, o visitante será 
direcionado para uma área específica para a retirada dos 
EPI e, em seguida, a realização da higiene das mãos;

❑ O profissional da instituição deverá fazer o devido 
registro da visita.

Saída do visitante para área externa da 
ILPI



Riscos que uma visita pode 
representar para o residente
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✔Instabilidade emocional

✔Alteração de comportamento

✔Demanda de uma aproximação física

✔Necessidade de intervenção do funcionário para 

garantir a segurança e o bem-estar do residente e 

do visitante



JUNTOS
PODEMOS MAIS,

UNIDOS FAZEMOS 
MELHOR!



CERTIFICADO

Em até 5 dias após o evento, o participante receberá uma
notificação para baixar no e-mail cadastrado na aquisição do
ingresso. Favor checar a caixa de entrada e de SPAM. Não nos
responsabilizamos por eventuais erros de digitação pois o
certificado é emitido e enviado de acordo com os dados
informados.

Agradecemos a compreensão.



Perguntas?
Contatos:

E-mail: frentenacionalilpi@gmail.com

Redes sociais – Facebook/Instagram: @Frentenacional.ilpi

Youtube: www.youtube.com/frentenacionalilpi  

Site: www.frentenacionalilpi.com.br
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